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A era do Exílio e Reconstrução

Guia de audição
Introdução
[1] Quantos anos da história de Israel levaram as eras do Exílio e Reconstrução?

[2] Quais são os dois estágios da história de Israel abarcados por essa era?

O Exílio
[3] Quais livros “do tempo” se remetem ao Exílio?

[4] Como é que podemos reconstituir os eventos do Exílio?

[5] Quais são os livros “em cores” que nos dão uma ideia do Exílio?

[6] Qual foi o evento histórico que encerrou o Exílio e quem foi que o encerrou?

A Reconstrução
[7] Qual é a ideia central dos dois livros que descrevem a reconstrução de Judá?

[8] Quais são os dois livros “do tempo” que descrevem a reconstrução?
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[9] O que muitos dos judeus acreditavam que iria acontecer quando eles retornassem a Judá?

[10] No que eles basearam essa crença?

O livro de Esdras
[11] Quais são os dois grandes eventos que se encontram registrados em Esdras?

[12] Quais são os capítulos em Esdras que registram cada um desses eventos?

[13] Quem liderou a primeira onda de judeus de volta a Judá e começou a reconstrução do templo?

[14] Descreva brevemente o processo de construção do templo.

[15] Quais foram os dois profetas que Deus usou para convencer os judeus a retomar o trabalho no
templo?

[16] Quem conduziu o segundo grupo de judeus de volta a Judá?

[17] Quantos anos se passaram entre a construção do templo e o retorno de Esdras para Judá?

[18] Qual foi a “reconstrução” que Esdras levou Judá a empreender?
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[19] Qual era a condição em Jerusalém no final do livro de Esdras?

O livro de Neemias
[20] Quais são os fatos que iniciam o livro de Neemias?

[21] Além do fato de que o muro e seus portões não estavam reparados, o que mais os visitantes
relatam?

[22] Qual foi a reação de Neemias aos fatos que ele ouviu?

[23] Qual é a declaração de Neemias 6 que nos conta que a construção do muro foi um evento
miraculoso?

[24] Qual é o foco essencial das histórias de reconstrução de Esdras e Neemias?

A Reconstrução e seus livros “em cores”
[25] Quais são os livros “em cores” do período de reconstrução?

[26] Do que trata a história de Ester?

[27] Os livros de Crônicas dão um colorido a quais eras?

[28] De que maneira Crônicas dão um colorido à era de Reconstrução?
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[29] Quando se deu o ministério de Ageu e Zacarias em Judá?

[30] Qual era o foco de Ageu?

[31] Qual era o foco de Zacarias?

[32] Quando é que supomos que Malaquias tenha tido seu ministério?

Conclusão
[33] Quais alianças estavam ativas no período de destruição e reconstrução de Judá?

[34] Quais foram as três coisas que foram reedificadas na era da Reconstrução?

[35] Quem são os três “construtores” da era da Reconstrução?
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Reflexão
Registre um fato ou descoberta nova que você tenha feito nessa lição.
Aplicação
A era da Reconstrução nos mostra que Deus se especializa em reconstruir pessoas. De que maneira
você poderia ajudar uma pessoa que necessita de reconstrução a se dedicar a esse processo? Em
que sentido você costuma cooperar com Deus em sua própria reconstrução quando está precisando
dela? O que 1 João 1.9 diz acerca desse processo?
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